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מצריים

 מחריל הבאה: בצורה מתנהל השחורים הדולארים מחזור
 מאה־שערים לשכונת לגדדדהמערבית, דולארים מגיעים

 מסלול־דולארים גם יש המזרחית. בעיר ולחלפנים בירושלים
 ומארצות־ משווייץ בעיקר מחדל, לבני־ברק ישירות המוביל
 דולארים הדרך. באותה עוברים לחדל שיוצאים דולארים הברית.

 ולמצרים לירוץ ללבנון, — השכנות לארצות גם עוכרים רבים
 קונים אילת סוחרי לשווייץ. דרכם את מוצאים הם ומשם —

דולארים זרימת של דו־סיטרי קשר קים תל־אכיב. דרך ומוכרים

 אביב תל• בין הקשר ובני־ברק. מאה־שערים בין ושקלים
 דולארים מספקת ירושלים חד־כיווני: הוא המיזרחית וירושלים

 המזרחית ירושלים הגדה־המערבית, סוחרי בין שקלים. תמורת
 בדולארים. בשקלים דו־כיווני, סחר מתנהל המערבית וירושלים

 סוחרי צפון־הארץ. של השחור השוק פעילות מתנקזת כעכו
 הייצוא שוק עם וגם התל־אביבי השוק עם גם קשורים חיפה

 ללכנון. ההכרחות ונתיב תל־אביב סוחרי בין קשר אין אך ללבנון,
דולר. מיליון ד6כ־ הוא חלפני־הכספים של היומי המחזור

 דווקא עומדות אלה מקומות בשני
רעבצן. הוא המיקצועי כינויין נשים.
 המישטרה, שקלה מכבר לא

 לבצע אליה, שהגיע מידע בעיקבות
 או מאה־שערים, שכונת על פשיטה

 מצוי שבו המקום על — דיוק ליתר
 היו ההערכה, לפי הגדול. הפרטי הבנק

 לחדור כדי רק שוטרים 600 דרושים
שתל ישיבה בקירבת המצוי למקום,
 העז לא איש באלימותם. ידועים מידיה

 דרושים היו שוטרים כמה להעריך
הפינוי. לשלב

 שימוש
מגדיר ליוס

 מצויים אחרים מט״ח **רכזי
 יושבים שם — ^/במיזרח־ירושלים

 — גלויים במקומות חלפנים
 בתל־אביב, בעזה, בגדה־המערבית,

 המיסחר מתנקז שאליהן ובעכו בחיפה
 מנצרת, מקרית־שמונה, מנהריה,

 השוק מרכז היא עכו ומטבריה.
בארץ. בזהב הלא־חוקי
למט״ח? גדול כה ביקוש נוצר מדוע

 גם כלכלית, גם כפולה, היא הסיבה
 הגדולה האינפלציה פסיכולוגית.

 על לשמור הרוצים אנשים מאלצת
 בדולר, שקל כל להמיר כספים ערך

 זאת, מלבר המועדף. הזר הכסף שהוא
 הימים, מן שביום מרגישים רבים

 לעזוב יאלצו הם אחרת, או זו מסיבה
 לשם נועדה הכסף החלפת ישראל. את

 בחו״ל, מיבטחים למקום הברחתו
סגריר. ביום לשימוש
במט׳׳ח? המעוניינים מיהם

 המצליח עצמאי כל למעשה,
 ימיר בספרים, מדוייק מרישום להימנע

 יש לכך לדולארים. השחור הכסף את
 להמיר המעונינים עבריינים, להוסיף

 ומחליפי גונבי רשת למט״ח, דמי־חסות
 הגדולים. מהמלונות נוסעים המחאות

 את להבריח הרוצים בורסה, ומרוויחני
לחו״ל. דיווחיהם

פונים? מי אל
 סוחרי־בית 450 מצויים בארץ

 המדובר מיסגרת). וחלפני־רחוב(ראה
 יודעת שהמישטרה באותם כמובן, הוא,
פועלים. הם היכן

 בתל־ רובם חלפני־הרחוב, חלוקת
 פועלים הפרסים עדתית. היא אביב,

 ליד האשכנזים המרכזית. בתחנה
 הרצל. וברחוב באלנבי המרכזי הדואר

אחד־העם, ברחוב נמצאים העיראקים

הירוק״ .הקו

 השולטת היא אחרות, אירופיות שפות
המיסחר. בזמן

 בשעות בדרך־כלל מתחיל המיסחר
 מסיימים אז המוקדמות. אחר־הצהרים

 והם עבודתם, את רבים עצמאים
 הירקרקים. בשטרות לעסוק מתפנים
 שערי־המניות מתבררים אלה בשעות
הכסף. שוק של ומצבו

אחד־ היא לדירת־הסוחר הכניסה
מן־הכלל יוצאים במיקרים רק אחד.

הדנלארים של

 מכיוון בדולארים. והסכום בשווייץ,
 הדדי אימון תוך מתנהל המיסחר שכל

 להונות שמנסים חושש אינו איש רב,
 הוא חדל, הלקוח יסע כאשר אותו.
 אליו, שיישלח למקום להיכנס יוכל
כספו. את למצוא יוכל ושם

 מגיעים הסוחרים של הדולארים
 המערבית בגדה מחלפנים אליהם

 יום־יום מחו״ל. חרדים ומיהודים
עמוסת פרטית מכונית יוצאות

ה בין הנפוצים הסיפורים אחד
 שהיה קבלן, על הוא חלפנים
 אביו. בעזרת לחדל כספיו את מבריח

 שנסע הצנוע, בקשיש חשד לא איש
 למוצלחות היו וההברחות לחדל,
 שיתפס, פחד מרוב הזקן, אך ביותר.

 בנמל עבר שבהם הפעמים באחד לקה
 ומאז אושפז, בהתקף״לב, בן־גוריון

 משתמשים ושותפו בנו להבריח. חדל
את להבריח כדי פיסות־הנייר, בשירותי

 לקוח כל היה כזה ביום רכב־מישטרה.
עיקבותיו. על במהירות שב פוטנציאלי

 מופיע הסוחר היה ימים כמה בתוך
 ומתחנן ביפו הארצי המטה במישרדי

 מידע תמורת לנפשו, אותו שיעזבו
למסור. שהבטיח

 הצליחו לא מאה־שערים בשכונת
 אזרחי רכב להחנות אפילו החוקרים

 שם. הגדול הבנק ליד רחוב, בפינת
את בגופם דחפו זועמים בחורי־ישיבה

ובני־ברק מאה־שערי□ משכונות השבר
בשנה מיליארדים מגלגלים שוק־שחור סוחרי 450 לים. מעבר אד

 בית־הכנסת וליד שלום, כל־בו ליד
 בני החרדים, אלנבי. ברחוב הגדול
בבני־ברק. נמצאים שונות, עדות

 בדרך־כלל עובדים סוחרי־הבית
 שעלו חלפני־רחוב חלקם בביתם.
 חרדים. או שומרי״מיצוות רובם בדרגה.

 חדש לקוח לאוזן. מפה עוברת כתובתם
 ביותר, רבה בחדשנות מתקבל

 המלצה בידיו יש אם רק איתו ומדברים
ומקובל. ידוע אחר, לקוח של חמה

 אשכנזים סוחרי־הבית מרבית
לצד היידיש, לכן אירופה. ממיזרח

 וגם אנשים, כמה בו־זמנית אליה ייכנסו
את זה היטב מכירים שהם בתנאי רק אז
זה.

 שם? מתבצעות פעולות אילו
 רוכשים הלקוחות בדרר־כלל

 כי אם למכור, באים מעטים דולארים.
 המחאות־ המחליפים יש כאלה. גם יש

 רובם אך מזומנים. ברולארים נוסעים
 הם במקום. דולארים רוכשים לא

ומק שבידיהם, השקלים את מוסרים
 קוד נרשם שעליה פיסת־נייר, בלים
בדרך־כלל בחדל, חשבון מיספר כפול:

 כדי לבני־ברק, ממאה־שערים דולארים
 מקור הסוחרים. של מחסורם את למלא

 תיירים הוא אחר חשוב הספקה
בארץ. דולארים הממירים
 על הלקוחות מבריחים אין מדוע

לחו״ל? מט״ח גופם
 שיתפסו חשש סיבות: משתי
הכסף. את שיאבדו ומחשש

 מיקרים בשני היה די למעשה,
 שבהם בנמל־התעופה, החולפת בשנה
 את להפסיק כדי מט״ח מבריחי נתפסו

הנוסע. גוף על האישיות ההברחות

לחדל. כספם
 זקן איש השתמש אחר במיקרה

 רב, ורכוש מיגרשים בעל ומכובד,
 לא מכובד אשת־איש של בשירותיה

 לנמל־ שבאה הפעמים באחד פחות.
 שעוקבים הבחינה היא התעופה,

 מהכסף, במהירות נפטרה היא אחריה.
 דרכה להעביר שלה הסוחר חרל ומאז
.לחו״ל. כסף

 סוהרים ^
מלשיגים ▼

 שחור בשוק צויר יש **דוע
זר? ^/למטבע

 שלאזרח היא, לכך העיקרית הסיבה
 דולר 500 להחזיק מותר ישראלי
 גם בהמחאות. דולר 2500 ועוד במזומן,

 במיספרם אלה סכומים מכפילים' אם
 עדיין המדובר המישפחה, בני כל של

 מבקש סוחר כאשר צנועים. בסכומים
 נזקק הוא דולארים, באלפי להחזיק

 הסכום אחרת: סיבה השחור. לשוק
 בשוק הדולר עבור משלמים שאותו

 בבנק, הדולר ממחיר קטן הלא״חוקי
 אחוז. וחמישה שניים שבין בשיעור

 אחוזים רולארים, באלפי כשהמדובר
נכבד. לסכום מצטרפים אלה

 היה שמספרם המטודהארצי, חוקרי
 את יצרו אחת, כף־יד מאצבעות פחות
 הדרך הלשנות. בעזרת המט״ח מפת

 עם לדבר סוחר לאלץ המקובלת
ביתו ליד להחנות היתה החוקרים

 לקצה אזרחי, בלבוש חוקר ונהגו, הרכב
הרחוב. של השני

 החוקרים ביקשו ראשון בשלב
 מיהם שיאמרו רק אליהם, שבאו מאותם

 יהיה שאפשר כדי האחרים, הסוחרים
בארץ. השחור השוק של מפה לשרטט

בהצלחה. הוכתר זה שלב
 לאותם החוקרים הציעו השני בשלב

 שילשינו פנו, שאליהם סוחרים
 שעולה מי כל על קצובים, בפירקי״זמן

בדעתם.
 מבעד לראות נאלץ שסירב, מי
 בפתח חונה רכב־מישטרה דירתו לחלון
 פני על חולפים לקוחות ומבריח הבית,

הכניסה.
 כיצד היא, המתבקשת השאלה

התופעה. נגד המישטרה פועלת
 חד־משמעית: היא התשובה

 עם כלל מתמודדת אינה המישטרה
 אפילו אין הלא־חוקי. המט״ח שוק

 חוקר על לדבר שלא — אחד שוטר
 הארצי, במטה או במרחבים —

 זה. בעניין עבודת־שטח על המופקד
 בתשובה אישר, הארצי המטה דובר

 יחידה שאין הזה, העולם לשאלת
 על המופקדת במישטרה מיוחדת
מט״ח. תפיסת

 שני היו זיגל בנימין של ביחידתו
 פרשו הם בכך. שהתמחו חוקרים
 לא וכיסאותיהם ),2390 הזה (העולם

אחרים. חוקרים על״ידי נתפסו
 מס־ההכנסה של החקירות מחלקת

)68 בעמוד (המשך

כמה? השחורים: המיליארדים
 פרסיים. ובנקאים חלפנים מאות פועלים בישראל

 עולים המישטרה של הארצי במטה שהוכן מדדזז
הבאים: הנתונים
 מהם שליש בית, סוחרי־ 150 פועלים כולה בארץ

 בביתם. ומכירות קניות מבצעים הם רבתי. בתל־אביב
 אלף 500 עד הוא מהם אחד כל של ממוצע יומי מחזור
דולר.

 סוחרי*רחוב, 300כ״ הארץ ברחבי פועלים לצידם
 על עולה אינו חלפן־רחוב של יומי מחזור חלפנים.

ביום. דולר 5000
 75ל־ להגיע עשוי סוחרי־הבית כל של היומי המחזור

 בשנה יום 300 עובדים שהם הנחה מתוך דולר. מילית
 מחזורם מגיע — יותר הרבה עובדים הם למעשה —

דולר. מיליארד 22ל־ השנתי
וחצי אחד הוא הרחוב חלפני של היומי מחזורם

ת לי  300 לפי הוא גם — השגתי המחזור דולר. מי
דולר. מילית 450 הוא — ימי־עבודד,
 מגיע וחלפני־הרחוב סוחרי־הבית של השנתי המחזור

 60 של שער לפי זד- סכום בערך. דולאר מיליארד 23ל־
שקלז מיליארד 1380 הוא לרולאר, שקל

 1123 הוא זו לשנה המדינה תקציב השוואת• לשם
 של הלאומי התקציב כל כלומר, שקלים. מיליארד

 הדולארים ממחזור קטן הוא 1983 המס לשנת ישראל
הבלתי־חוקי.

 במטבע הלא־חוקי המיסחר על מס־מחזור הוטל אלו
בשנה. שקל מליארד 27.6ב־ זוכה האוצר היה זר,

 35 של ממוצע בשיעור מם־הכגסה נגבה היה אילו
 היה שחורים, לדולארים שהומרו מההכנסות אחוז

 שקל, מיליארד 438 של סכום לאוצר־המדינה מתווסף
הלאומי. מהתקציב אחוז 43 שהם


